
אנשי חינוך פורצי דרך

שחר פיינשטיין גבריאל
מנהל ביה"ס השכונתי בשפירא

כשהייתי ילד, גדלתי בשכונה והיו לי חוויות נפלאות. הכרתי את
התושבים, קטנים כגדולים. היינו רושמים במכולת". זו לא רק

אמירה נוסטלגית, אלא הבעת עמדה. לדבריו, "ילד צריך להרגיש
שייך לשכונה. חייבים להפיל את

הקירות הללו בין העולם לבין בית הספר
 

מפגש מס. 3 , מרץ תש"פ 

יזמות במרחב החינוכי
סדרת הרצאות מנהלים, מורים, גננות



אנשי חינוך פורצי דרך
 מפגש מס. 3, מרץ 2020

 

שחר פיינשטיין גבריאל הוא משפטן בהשכלתו. הגיע לחינוך ממש במקרה
כאשר החליט שלעסוק במשפטים פחות רלוונטי עבורו ועבר ללמוד הוראה. כבר  
בשנותיו הראשונות במערכת החינוך, הצטרף שחר לתוכנית "מפרש ובהמשך
למכון "מנדל" למנהיגות חינוכית.שתי המסגרות מקדמות ומלוות  מנהלי בתי"ס

בתהליכי יזמות ושם חווה את השינוי.    
  כילדים, היינו מבלים את "גדלתי בשכונה הכי סטנדרטית במרכז ראשון לציון.
רוב זמנינו בחוץ, בשכונה: ארוחת חג בסוכה של השכן, מופע אירוויזיון שכונתי,
זה נעלם ואני רוצה להחזיר את זה".  במסגרת פרויקט הסיום שלו במכון מנדל,
החליט לגבש מודל חינוכי חדש, המבוסס על זיכרון ישן; בילוי במרחב השכונתי.
בית הספר של שחר פיינשטיין אינו מסתיים במבנה או בכיתת הלימוד. תלמידי
בית הספר בשכונת שפירא מנצלים את כל משאבי המרחב הציבורי ולומדים 
 בשכונה. כן! בשכונה! אצל הירקן, במכולת, בקפה השכונתי, ואפילו בבית
הקשיש. את מודל בית הספר השכונתי הוא מממש כיום בשכונת שפירא בדרום
תל אביב, שם ממוססים את קירות בית הספר ומתמזגים עם המרחב השכונתי
ועם הקהילה, מרחבי הלמידה אלו מהווים משאב משמעותי להתפתחותם של
הילדים. הקהילה , גם היא, נתרמת מהפעילות היומיומית יוצאת הדופן, שהפיחה
חיים ותנועה במוקדי השכונה השונים.  כל  אנשי השכונה מלמדים לומדים

בבית הספר של החיים!

שחר פיינשטיין,
מנהל ביה"ס

השכונתי שפירא
בתל–אביב,

חושב שבי"ס זה
המצאה שצריך

לעדכן

 אנשי חינוך פורצי דרך והפעם:
שחר פיינשטיין גבריאל 



נפרד מכותלי בית הספר, ונצא החוצה למקום ללא קירות וללא כיתות, למרחב שכונתי בתל אביב.

לא! זו לא תל אביב שרובכם וודאי מכירים. לא מדובר בשכונת יוקרה של מגדלים רבי קומות וגינות

מטופחות,  גם לא בטיילת בנמל תל אביב או רחוב דיזנגוף .  בכותבינו   "שכונה"  אנו  מתכוונות

לשכונת שפירא שבדרום תל אביב,  הגובלת בתחנת המרכזית החדשה, יפו וכלא אבו כביר.

  שכונה קשת יום בה מתגוררים כיום כ-8,500 תושבים. אוכלוסייתה נחשבת חלשה במונחים

 סוציו-אקונומיים. היא מאופיינת במרקם אנושי רב תרבותי, הכולל משפחות מהגרים ממקומות

שונים, ילדי עולים ומשפחות ישראליות. לעיתים מתעוררים עימותים עם מבקשי המקלט

המתגוררים באזור התחנה.  אבל, בשנה האחרונה משהו חדש ומיוחד מתרחש בשכונת שפירא,

 דבר אליו נושאים עינים בעניין  ובסקרנות  אנשי  חינוך מכל רחבי הארץ
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בא לשכונה בחור חדש: סיפורו של
בית הספר בשכונת שפירא, תל אביב

אנשי חינוך פורצי דרך

שכונת שפירא, תל אביב



הסבתא, האופה והחתול
הם רק חלק מהמורים

בביה"ס הזה
 

לחץ לכתבה המלאה

בבית הספר השכונתי בשכונת
שפירא בתל אביב, לומדים

הילדים בעיקר באמצעות היכרות
 הסביבה ומשאביה

 
 חייבים  להפיל  את  הקירות 

שבין   ביה"ס   לעולם 
 

לחץ לכתבה המלאה

כשהייתי ילד, גדלתי בשכונה והיו

לי חוויות נפלאות. הכרתי את

התושבים, קטנים כגדולים. היינו

רושמים במכולת". זו לא רק

אמירה נוסטלגית, אלא הבעת

עמדה

אנשי חינוך פורצי דרך
מפגש מס. 3, מרץ 2020
 

כתבות על שחר פיינשטיין
ובית הספר השכונתי שפירא

לקריאה, לחצו על הקישורים

שיעור חופשי, ינואר 2020

הארץ, מרס 2020

https://drive.google.com/open?id=17eIzSCBjfGcDUVXDvy0ZOnCOh31jPgnH
https://drive.google.com/open?id=1CmPGEchzmK1xtSOykuMSgO5uOiOM96xf


 שחר פיינשטיין גבריאל במסר אישי
 לסטודנטים במכללה האקדמית אחוה

מפגש מס. 3 , מרץ תש"פ 

יזמות במרחב החינוכי

התרגשתי לשמוע שמירב וריקי
משתפות אתכם בעשייה שלי ורציתי
לדבר איתכם או לפחות לומר לכם

דברים

יש לכם שאלות ?
אשמח לענות לכל עניין, אל תהססו!
Shaharfein@gmail.com :במייל

נייד: 050-385-3352  צפו בסרטון

הכיתה הנודדת
ראיון עם שחר 

פייסבוק בי"ס
שפירא

פייסבוק
 שחר םיינשטיין

https://www.youtube.com/watch?v=ck8NZDaDP4Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ck8NZDaDP4Y&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/shahar.feinstein
https://www.facebook.com/watch/%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%AA%D7%99-%D7%A9%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%90-Shapira-Neighborhood-School-114530799917761/
https://www.facebook.com/114530799917761/videos/2702579643087964/?t=15


 הרעיון לשכונה מחנכת  מבוסס  על התפיסה  'עיר חינוך'  שנחקר וגובש ע"י  המכון לחינוך דמוקרטי.
התפיסה מבוססת על תשעה שדות פעולה ועל העיקרון שחינוך מתרחש כל יום , כל היום ובכל מקום
מרחבי  מרחבי הלמידה נמצאים במרחב הציבורי ומזמנים אותנטית יומיומית, טיפוח כישורים ויצירת 

 קשר וובניית  זהות ושייכות  לקהילה. ות
 
  

למאמר:  רון דביר

אתם מוזמנים לבקר בעיר החינוך של אדם ודניאלה. התסריט של הסרטון שהופק עבור
מרכז הידע לעיר חינוך מספר בקיצור נמרץ את הסיפור כולו ומציע הצצה מהירה אל

כמה משדות הפעולה והעקרונת של ביה"ס בשכונת שפירא
 
 
 
 

מבית ספר בשכונה לשכונה שהיא בית ספר

לחצו למעבר לספר

״עיר חינוך שמה לה למטרה לפתח
חברה המכירה ותומכת באופן מעשי
בזכות השווה של כל חבריה להגיע
למימוש עצמי בקהילה בה הם חיים״

?מהי  עיר חינוך 

המכון לחינוך דמוקרטי

הסיפור של אדם ודניאלה

צפו בסרטון

https://www.youtube.com/watch?v=82XEc45namY&feature=youtu.be
https://www.mop.education/%d7%aa%d7%a9%d7%a2-%d7%a9%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a4%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%94-%d7%a9%d7%9c-%d7%a2%d7%99%d7%a8-%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a/
https://www.mop.education/%d7%aa%d7%a9%d7%a2-%d7%a9%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a4%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%94-%d7%a9%d7%9c-%d7%a2%d7%99%d7%a8-%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a/
https://www.mop.education/%d7%aa%d7%a9%d7%a2-%d7%a9%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a4%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%94-%d7%a9%d7%9c-%d7%a2%d7%99%d7%a8-%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a/
https://drive.google.com/open?id=1-ofLZrC7Fntlgh4OIAAjJMHqgMles2Hz
https://www.youtube.com/watch?v=82XEc45namY&feature=youtu.be


הנחיות ומשימות
עיינו בעלון  הדיגיטלי והכירו את סיפורו של שחר פיינשטיין וביה"ס
השכונתי שפירא. שימו לב :  עליכם להיכנס לקישורים בגוף העלון

ולקרוא את המידע המצורף, כדלקמן:

מרס 2020  23    -    3 מס.  מפגש    - דרך   פורצי  חינוך  אנשי 

קראו את המידע בעלון עמודים 1-4
קראו את שתי כתבות ; עיתון הארץ: "הסבתא, האופה, 

 והחתול הם רק חלק מהמורים של בית הספר הזה"  ובעלון שיעור
חופשי "להפיל את קירת ביה"ס" - קישורים בעמוד 4 

צפו בסרטון המסר האישי של שחר אליכם - עמ. 5
קראו את המאמר של ד"ר רון דביר: מהי עיר חינוך? 

וצפו בסרטון על דניאלה ואדם - עמ. 6
בתום הקריאה והצפייה, השיבו על השאלו המסכם - בקישור בעמוד

זה (למטה)
 

 מאחלות לכם/ן 
למידה מעוררת השראה

וברכה לבריאות ולימים טובים
ריקי ומירב

למעבר לשאלון המסכם 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccfTxpT7EPH7AKPgfd1cuDhHAd-ienxzKHPcCNN4PaKpMnoA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccfTxpT7EPH7AKPgfd1cuDhHAd-ienxzKHPcCNN4PaKpMnoA/viewform

